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1. Tegn trekk for trekk på kartet 

2. Punktene fra kartet føres på NAV-planen (From-To) 

3. Avstander 

a) Mål opp avstandene mellom punktene med linjal som har samme målestokk som 

kartet (f.eks 1:500.000) 

b) Fyll inn avstandene (Intermediate, Dist) 

c) Akkumuler distansene og fyll inn (ACC, Dist) 

4. Retning på trekkene 

a) Legg protraktoren på et trekk midt mellom to punkter.  

b) Pass hele tiden på og få protraktoren jevnt med en meridian. 

c) Finn retningen til det neste punktet 

d) Fyll inn sant trekk i planen (TT) 

e) Gjenta dette for hele ruten 

5. Magnetisk variasjon 

a) Finn de stiplete linjene for magnetisk variasjon på kartet 

b) For hvert trekk i ruten bestem variasjonen 

c) Fyll inn variasjonens størrelse og retning E/W (VAR) 

d) Finn magnetisk trekk. Trekk VAR fra TT for østlig variasjon eller legg VAR til for 

vestlig deviasjon. 

e) Fyll inn magnetisk trekk i planen (MT)  

6. Sikker høyde (MSA) for hvert trekk (sjekk med gjeldene SOP). 

a) Finn høyeste punkt innenfor 1NM til hver side av trekket 

b) Legg på 500ft til høyden av høyeste punkt 

c) Over vann må høyden være innen glidedistanse til land 

d) Fyll inn i planen (Altitude, MSA) 

7. Flygehøyden bestemmes for hvert trekk 

a) Dersom MT er mellom 0-179, bruk et oddetall x1000ft. Dersom MT er mellom 

180-359, bruk et partall x 1000ft. (GJELDER FRA OG MED FL035) 

b) For VFR flyging, legg til 500ft 

c) Fyll inn i planen (Altitude, PL) 

8. Sann flygefart* 

a) Finn Information Manual (POH) for C182. 

b) I kapittelet Performance finner du Cruise Performance (5-22 til 5-32) 

c) For de forskjellige flygehøyder du har planlagt finner du riktig tabell (interpoler 

om nødvendig) og finner KTAS for RPM/MP=2200/20 og dagens temperatur. 

d) For distansen fra flyplass til man forlater kontrollsonen kan man sette TAS=90 

e) Før inn KTAS i planen (TAS) 

9. Vind, bakkefart og flygekurs 

a) Finn W/V for aktuelle flygehøyder (IGA, TAF, Upper wind, MET brief osv.) 

b) Før inn vind retning og styrke i planen (Wind, W/V) 

c) Finn frem flightcomputeren 

i. På flightcomputeren vrir du skiven til vindretningen og markerer 

vindhastigheten 

ii. Vri skiven til magnetisk trekk (MT) 
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iii. Sett krysset på TAS 

iv. Les av vindkorreksjon (vind fra venstre gir negativ WCA) og før inn i planen 

(Wind, WCA) 

v. På senterpunktet leser du av bakkefarten og fører det inn i planen 

(Intermediate, GS) 

vi. Gjenta punkt i-v for hvert trekk  

d) For å få magnetisk heading legger du vindkorreksjonen sammen med magnetisk 

trekk (MT + WCA = MH). Før resultatet i planen (MH) 

10. Tid 

a) For hvert trekk beregner du tiden ved å gange distansen med 60 og dele med 

bakkefarten (Dist x 60) / GS. (Husk å bruke GS og Dist fra Intermediate feltet) 

b) Rund tiden av til nærmeste hele minutt og før tiden for hvert trekk inn i planen 

(Intermediate, Time) 

c) Akkumuler tidene; for hvert trekk legger du sammen feltet ovenfor med tiden for 

det aktuelle trekket og fører det i planen (ACC, Time) 

11. Drivstoff forbruk 

a) Finn Fuel Flow i Performance tabellene du brukte i punktet over. (for avgang, 

punkt c)  

b) Før inn Fuel Flow i planen (Fuel, FF) 

c) For hvert legg, gang FF med tid og del på 60 (FF x t)/60. (For avgang og utflyging 

bruker du som regel Normal Climb tabellen (5-21) + evt distanse fra høyden er 

nådd til punkt man forlater kontrollsonen. Husk å legge på 1.7USG for start,taxi og 

takeoff) 

d) Før inn forbruk i planen (Fuel, Int)  

e) Akkumuler drivstofforbruket; for hvert trekk legger du sammen feltet ovenfor med 

drivstoffforbruket for det aktuelle trekket og fører det i planen (Fuel, Acc) 

f) Start med drivstoff ved avgang og trekk fra drivstofforbruk for hvert trekk. Før 

dette i planen og gjenta for hvert trekk (Fuel Remaining, EST) 

12. Frekvenser 

a) Før opp aktuelle frekvenser langs ruten (ATC, VOR, NDB, ATIS, etc.) 

 

 


